
quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui 
grandes promessas, para que por elas vos torneis 
coparticipantes da natureza divina, livrando- vos da 
corrupção das paixões que há no mundo... -  2 Pe 1.3,4

Além disso, o aconselhamento bíblico é guiado 
inequivocamente e fundamentalmente pelo 
conceito bíblico de Deus e de seu propósito para 
com as pessoas. Livrar-se do problema não é o 
foco principal! Cristo é o meio e o alvo da mudança 
(Cl 1.28). Ainda que os problemas humanos 
possam ser complexos, o aconselhamento bíblico 
trata de questões relevantes como orgulho, 
cobiça, ira, medo, ansiedade, vingança, insensatez, 
avareza, idolatria, sofrimento, imoralidade e várias 
outras questões profundas ligadas ao coração, que 
não são tratadas por terapias seculares ou mesmo 
por terapias cristãs que não tem qualquer 
compromisso com a suficiência e autoridade das 
Escrituras ( 1 Ts 5.14).  A maioria das terapias se 
ocupam simplesmente em aliviar sintomas. Mas, 
Deus e o aconselhamento bíblico, oferecem e 
possibilitam mudanças profundas e permanentes.

Permita-me lhe perguntar: Como você tem 
aconselhado seus irmãos? Qual é o seu 
aconselhamento? Qual a fonte dos seus 
conselhos? A quem você tem recorrido ou quem 
você indica para tratamento dos problemas da 
alma? Lembre-se que aconselhar biblicamente é 
privilégio e responsabilidade de todo cristão (Rm 
5.14). Invista no seu preparo e aproveite as 
oportunidades que Deus dá a você para 
aconselhar biblicamente!

Adultos 

ANOTAÇÕES
Confiança em... | Jr 17.1-13
Introdução:

1º Desânimo, Confiar em:
• Religiosidade - Jr 17.2-3

• Poder - Jr 17.11; 2Tm6.17; Dt 16. 19 

• Barganha – Is 44.15-18

• Sucesso - Ec2.22-23, 2Ts3.10

Palavra de Ânimo/Esperança:
Jr 17.13, 1Jo1.9-10 Pv 14.27 Jo 7.37

2º Desânimo: Confiar em homem
Jr 17.5;  Jo2.24-25; Mt 25.35 a 72;  Rm7.21-24; Sl 146.3-4

Palavra de Ânimo/Esperança:
Jr 17.7-8; 2Co3.4-5; Sl1.3; Pv 3.5



ANOTAÇÕES
3º Desânimo: Confiar em si próprio
Jr 17.9 ;  Pv 4.23 ; Pv 22.15; Pv 28.26 ; Sl 14.1; Mc7.20-23

Palavra de Ânimo/Esperança:
 Jr 17.9.10; Sl 139.23-24; 1Ts 2.4 

Conclusão:
Lc 15.11 a 32

 Con�ança:
Em ídolos

Em homens

Em si mesmo

No Senhor

No Senhor

No Senhor


